
Wie zijn wij? 

Manufast creëert in het Brussels hoofdstedelijk gewest duurzame tewerkstelling voor meer dan 270 
personen met een handicap. Manufast is een MB, een maatwerkbedrijf, gevestigd in het Brussels Gewest 
en krijgt steun van de Franse Gemeenschapcomissie (Cocof) dat duurzame tewerkstelling creëert voor 
personen met een beperking.

We zijn een resultaatgerichte en technologisch innoverende sociale werkplaats, met meer dan 55 jaar 
ervaring. Onze mindervalide werknemers hebben een unieke expertise verworven in drukwerk, beheer 
van binnenkomende post, data entry, handling en scannen. Aangezien onze medewerkers het gebruik van 
technologie combineren met taken die moeilijk te automatiseren zijn, is Manufast de ideale leverancier 
van totaaloplossingen.

We volgen steeds de nieuwste technologieën die met automatisering en digitalisering samenhangen. 
We investeren in een een hoogtechnologisch en gediversifi eerd machinepark.
We ontwikkelen nieuwe oplossingen voor specifi eke behoeften van onze klanten, zoals webplatforms voor 
voorraadbeheer en bestellingen op afstand, of de automatisering van de workfl ow van gecombineerde 
print- en e-mail-campagnes.

Manufast heeft DocuSTREAM + Mult e-Flow ontwikkeld, een veilige 
en volledig geautomatiseerde print- en digitale totaaloplossing om 
terugkerende administratieve post te verzenden. 
Met DocuSTREAM + Mult e-Flow stapt u eenvoudig en geleidelijk over 
op het elektronische beheer van uw documenten, van de ontvangst 
van de bestanden tot de afgifte van de documenten. Bovendien volgt 
u de hele fl ow gemakkelijk van a tot z op.

Automatiseer de fl ow van uw uitgaande post  E19
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Erkende expertise en ervaring
Oplossingen op maat om perfect in te spelen 
op uw behoeften.
Organisatorische fl exibiliteit: u plukt de 
vruchten van onze knowhow, infrastructuur en 
logistiek.
U profi teert van AI-innovaties en -ontwikkelin-
gen (Artifi ciële intelligentie), die we voortdu-
rend inpassen in onze processen en diensten.
Uw oplossing wordt optimaal en eenvoudig in 
uw systemen geïntegreerd: u kunt documenten 
volgen en archiveren. 

Permanente controle
Gecentraliseerde tracking van begin tot eind: u 
behoudt de controle, ontvangt een nauwkeurige 
stand van zaken en kunt het aantal verzendingen 
en hun exacte kosten perfect berekenen.

Duurzame oplossingen
Manufast streeft duurzame oplossingen na en 
draagt bij aan uw MVO-aanpak (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen). 
Manufast probeert steeds zijn ecologische 
voetafdruk te beperken en maakt gebruik van 
FSC-papier (Forest Stewardship Council). Als 
onderneming beschikken we ook over een FSC-
certifi caat. 

De geknipte oplossing voor elke 
situatie

  Met de totaaloplossing DocuSTREAM + Mult 
e-Flow verstuurt u administratieve documenten 
per post en/of via digitale weg. U kiest: uw 
documenten worden verzonden via de post en/
of via e-mail en verschillende andere platforms 
– afhankelijk van het soort document. Als het 
document niet wordt geopend, wordt het 
automatisch teruggestuurd, ook via de post. 

4 mogelijke kanalen, naargelang het soort 
document. 

DocuSTREAM + Mult e-Flow, dat is... Voordelen van outsourcen

Welkomstbrieven, loonfi ches, facturen en 
aangetekende brieven versturen of nieuwe tarieven 
meedelen neemt tijd in beslag, brengt aanzienlijke 
kosten mee en legt beslag op de middelen. 

In een steeds concurrentiëlere omgeving wordt 
digitaliseren een economische noodzaak voor 
bedrijven. De klassieke administratieve processen 
zijn doorgaans eerst aan de beurt, waarbij de 
digitalisering van gegevens en het gebruik 
van digitale technologieën en het internet aan 
bod komen. Maar ook de eindgebruiker wordt 
betrokken bij dit digitaliseringsproces.

Door de verwerking van uw uitgaande post uit te 
besteden, wint u aan e�  ciëntie en productiviteit. 
Wij automatiseren uw fl ow en zetten de nieuwste 
technologieën in voor onze processen en 
diensten. En daar plukt u de vruchten van. Onze 
totaaloplossing DocuSTREAM + Mult e-Flow
voldoet aan al uw behoeften en helpt u geleidelijk 
over te stappen op een elektronisch systeem, 
zonder dat er IT-ontwikkelingen of extra kosten bij 
komen kijken. 
De voordelen zijn talrijk: uw activiteiten zijn beter 
georganiseerd en terugkerende taken verlopen 
e�  ciënter. Bovendien wint u tijd en dalen uw 
kosten, vooral dan de postkosten.

Eenvoudige en veilige flow

OVERDRACHT DOCUSTREAM VERZENDING VIA 
MUTL E-FLOW TRACKING

- Uploaden van uw 
 pdf-, ps- of PCL- 
 bestanden op onze 
 FTP-server

- Een unieke   
 database voor een 
 Print- en Digitale 

- Analyseert de 
 bestanden en 

verrijkt ze met 
 de gegevens die 
 nodig zijn voor de 
 verwerking (Print of 
 Digitaal)

- PRINT:
 afdrukken, in 
 enveloppen stoppen 
 en afgeven bij bpost 
 en/of

- DIGITAL:
 verzending via 
 e-mail of via een 
 ander platform, 
 afhankelijk van het 
 soort document

- Onlinetracking van 
 al uw verzendingen 
 (Print en Digitaal)

1. Verzending 
 per e-mail

2. Zoomit-
 platform

3. PEPPOL-
 platform

4. Doccle-
 platform

Alle soorten documenten

Verzending van facturen aan 
particulieren of professionele 
klanten

Enige mogelijke platform voor de 
verzending van documenten naar 
overheidsinstellingen

Alle soorten documenten: 
facturen, informatieve 
documenten en reclame + 
elektronisch archiveringsplatform
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Flinke besparingen
 Dankzij de combinatie van een digitale 
 verzending en een verzending per post gaan 
 uw postkosten aanzienlijk naar beneden. 
 U profi teert van voordelige posttarieven
 dankzij de postoptimalisatie (groepering en 
 toevoeging van Mail ID).
 Flinke besparingen op papier en clicks en geen 
 materiaal zoals een frankeermachine nodig.
 Minder verborgen kosten: u betaalt wanneer u 
 het nodig hebt, naargelang de fl ow van uw 
 post.
 U concentreert zich op uw corebusiness
 en ontlast uw medewerkers van terugkerende 
 administratieve taken.  

Een totaaloplossing
 Print- & Digitale totaaloplossing, gecentrali-
 seerd bij één partner.
 Beheer van één enkele database en 
 gegevensconsolidatie.
 Toepassing van geautomatiseerde Multi-
 Channel fl owscenario’s (mix print & e-mail).

Handmatig of automatisch: u kunt ons minder 
 gestandaardiseerde verzendingen toevertrou-
 wen, zoals mappen of welkomstpakketten. Die 
 nemen onze medewerkers met een beperking 
 dan voor hun rekening.
 Logistiek papierbeheer: uw briefpapier en 
 omslagen, die automatisch worden gebruikt 
 voor uw verzendingen.
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